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1) Participanţi: 
 
Consiliul Facultății:  
 Semnături 

1. Prof. dr. ing. Adrian RIVIS (decan)  
2. Prof. dr. ing. Teodor - Ioan TRASCA (prodecan)  
3. Prof. dr. ing. Nicoleta HADARUGA (prodecan)  

4. Director departament Ş.A.: Conf. dr. Ariana VELCIOV  

5. Director departament C.E.A.: Prof. dr. Ing.Ducu ŞTEF  

6. Director departament T.A.: Conf. dr. ing. Daniela STOIN  

7. RAC-F Conf.dr.ing. Diana Veronica DOGARU  

8. Conf.dr. Corina MIŞCĂ  
9. Conf.dr.ing. Despina BORDEAN  
10. Stud. Ardelean Darius Dacian Ilie  

11. Stud. Mocan George Ciprian  

12. Stud. Oprinescu Claudia Isabela  

  
 
 

2) Date de intrare:  
a) Rezultatele auditului intern  
b) Rezultatele auditului extern ISO 9001:2008 
c) Rezultatele evaluării instituţionale ARACIS 
d) Raport de monitorizare anuală a programelor de studii  
e) Analiza de benchmarking 
f) Stadiul acţiunilor corective şi preventive 
g) Acţiuni de urmărire de la analizele efectuate de management anterior 
h) Schimbări care ar putea să influenţeze SMC 
i) Raport CEAC facultate 
j) Analiza indicatorilor de performanta ai proceselor 

 
2 a) Rezultatele auditului intern 

Auditul intern realizat conform Planului de audit nr. 5 / 16.06.2017 în cadrul facultăţii 
Tehnologia Produselor Agroalimentare s-a încheiat prin Raportul de audit.                    
 Echipa de audit a fost formată din Prof.Dr.Ing. Popescu Sorina (conducător echipă audit), Conf. 
dr. ing. Sărăţeanu Veronica, Prof. Dr. Peț Elena. 
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2b) Rezultatele auditului extern ISO 9001:2008 
Sistemul de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2008 implementat şi menţinut în 

cadrul USAMVB Timişoara, a fost certificat în urma auditului de certificare - etapa 1 / 17.06.2009 de 
către organismul de certificare SRAC. Sistemul este funcţional şi menţinut conform procedurilor 
implementate. 
 Auditul extern s-a realizat în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului Regele Mihai I al României din Timişoara de către organismul de certificare SRAC, a avut loc 
în iunie 2017. În cadrul acestui audit entitatea reprezentată de Facultatea Produselor Agroalimentare  
a fost evaluată individual, neexistând neconformităţi. 

 
2c) Rezultatele evaluarilor externe ARACIS 

În anul 2017 nu au avut loc evaluări externe ARACIS în cadrul facultăţii Tehnologia Produselor 
Agroalimentare.  

 
2d) Analiza Raportului de monitorizare anuala a programelor de studii 

În cadrul facultăţii Tehnologia Produselor Agroalimentare funcţionează o Comisie de Initiere, 
Aprobare, Monitorizare și Evaluare a programelor de studii înființată în sedinta de Consiliu a 
facultății TPA din 22.01.2013. În strategia de dezvoltare a Facultăţii de Tehnologia Produselor 
Agroalimentare, de diversificare a formelor de studii universitare de licenţă sau master se încadrează 
şi iniţierea de noi programe de studii şi monitorizarea anuală a celor existente. Totodată, ea asigură o 
concurenţă benefică între universităţile de profil din ţara noastră şi poate amplifica schimburile şi 
activităţile de cooperare cu alte universităţi din lume.  
 
2e) Analiza de benchmarking intern și extern a programelor de studii de la universități similare 

Până la data prezentei analize de management nu s-a realizat o analiză de benchmarking 
internă și externă a programelor de studii de la universitati similare acestă activitate fiind în atribuția 
Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității USAMVBT conform par.(4) al art.9 din Regulamentul 
Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității USAMVBT PG001-R44 Ed.1/Rev.0  
 
2f) Stadiul acțiunilor corective și preventive  

Mecanismul acţiunilor corective şi preventive în cadrul facultăţii Tehnologia Produselor 
Agroalimentare este funcţional şi reglementat de procedurile USAMVBT PG005 Ed. 1 Rev.0 - Acţiuni 
Corective şi Preventive. 

În cursul anului 2017 s-au iniţiat două acţiuni preventive ca urmare a propunerilor de 
îmbunătăţire documentate la nivelul Rapoartelor de acţiuni preventive. Toate acţiunile preventive 
iniţiate au fost finalizate. 
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2g) Acțiuni de urmărire de la analizele efectuate de management anterior  
Nu este cazul. 

 
2h) Analiza eventualelor schimbari care ar putea influenta SMC 
  În cursul anului 2017 la nivelul facultăţii Tehnologia Produselor Agroalimentare nu sunt 
preconizate a fi întreprinse schimbări majore în modul de organizare al activităţilor, structura şi 
numărul personalului care ar putea influenţa SMC-ul implementat. 
 
2i) Analiza Raport CEAC facultate 

Din analiza Raportului CEAC al facultăţii Tehnologia Produselor Agroalimentare pe anul 2016 
consemnăm: 

 activităţile legate de evaluarea periodică a calităţii corpului profesoral s-au desfăşurat 
conform conform Regulamentului privind evaluarea periodică a calităţii personalului didactic 
USAMVBT PG001-RO22 Ed.2/Rev.2 fără a se semnala abateri de la regulament sau alte situaţii 
speciale; 

 s-a înregistrat o creștere a gradului diseminare a cercetării ştiinţifice realizată de cadrele 
didactice din cadrul facultății noastre prin publicarea de articole în jurnale cotate ISI și o 
scădere a numărului de granturi/proiecte de cercetare accesate, aceasta din urmă fiind 
cauzată de numărul redus al competițiilor deschise;  

 sistemul de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2008 este funcţional şi menţinut 
conform procedurilor implementate. 

 
2j) Performantele proceselor sunt monitorizate prin intermediul indicatorilor de performanta ai 
acestora; tendinta acestora a fost analizata. Prin intermediul inregistrarilor, la auditul intern. 

Nu este cazul nefiind stabilite anterior procesele ce urmează a fi monitorizate și indicatorii de 
performanță a acestora. Obiective generale și specifice în domeniul calitatii au fost stabilite și 
detaliate la nivelul programului de îmbunătățire anexat (Anexa 1). 
 
2i) Analiza recomandarilor de imbunatatire propuse in urma auditurilor interne, externe, si de catre 
participantii la procesul educational si administrativ (cadre didactice, personal auxiliar, studenti) 

În urma auditurilor interne și externe efectuate la nivelul facultății Tehnologia Produselor 
Agroalimentare nu au fost identicate propuneri de îmbunătățire. În cursul anului 2017 cadrele 
didactice din cadrul facultății noastre au identificat două propuneri de îmbunătăţire documentate la 
nivelul Rapoartelor de acţiuni preventive. Ambele propuneri de îmbunătățire au vizat creșterea 
gradului de instruire legat de procedurile și regulamentele implementate și menținute la nivelul 
USAMVB Timișoara. Acțiunile preventive generate de acestea au fost finalizate. 
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3)      Date de ieşire:  
In urma analizei de management a fost stabilit un program de îmbunătățire ce include 

obiectivele și activitățile necesare asigurării calității în domeniul didactic, științific și de cercetare, 
resursei umane și studenților.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decan  Responsabil cu asigurarea calităţii 
Prof. dr. ing. Adrian Riviş  Conf. dr. Ing. Diana Dogaru 

 
 
 
 
 

Timişoara la, 19.03.2018 


